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WERELDHOF SIT OOR SUIDWES 
Suid-Afrika bet die afgelope 

w~ek sy saak in verband met 
Suidwes-Afrika voor die Wereld
hof in Den Haag bepleit. Die 
hof moet 'n mening uitspreek 
of die Unie die reg bet om 
sonder goetlkeuring van die 
Verenigde Volke-organisasie sy 
verhouding as mandaathouer 
met Suidwes te verander. Die 
vernaamste teenstander is die 
Verenigde State, nadat Indie at
stand gedoen bet van sy reg om 
mondelinge getuienis at te le. 

Die uitspraak van die hof is (China), Bohdan Winiarski 
reeds by sy aanvang as 'n vol-1 (Pole) Sergei Borisowitsj Kri-
donge feit teen Suid-Afrika aan- ' 

lof (Rusland), Green H. Hack-vaar. 

Die regters wat . moet b4(sluit, 
is die volgende: Isidro Fabela 
Alfaro (Mexico), Alejandro Al
varex (Chili), J. Philadelpho de 
Barros E. Azvedo (Brazilie), 
Jose -Gustavo Guerrero (El Sal
vador), Abdel Hamid Badawai 
Pasja (Egipte), Milovan Zoricic 
(Joego-Slawie), Hsoe Mo 

\vorth (Verenigde State), Helge 

Klaestad (Noorwee), sir Arnold 

D. McNair (Brittanje), John E. 

Read (Ka.nada) e)t Charles de 

Visscher (Belgie). 

Die voorsitter is Jules Basde

vant van Frankryk. 

16 Lande Tree 
Op Teen 

Kommuniste IRHODESIESE BRITTE SKRIK 
Sestien Iande bet tot dusver 

die Kommunistiese Party verban 
- of deur middel van wetge
wing of deur die eenvoudiger 
metode van inkerkering of te
regstelling van die leiers, vol
gens 'n oorsig van United Press. 

VIR ·AFRIKANERS· 
Omdat die Afrikaner se tradi
sionele kleurbeleid die grondslag 
vorm teen <lie Britse, is die hou
ding teenoor die Afrikaner sim
patiek en word hy as 'n mede
stryder verwelkom. 

Die sestien Iande is Grieke
land, Turkye, die Libanon, Sirie, 
Korea, Birma, Indonesie, Indo
Sjina, Malaja, Portugal, Spanje, 
Peru, Boliwie, Shile, Brasilie en 
Venezuela. 

In Suid-Afrika, Australie, 
Denemarke, Egipte, Urugauy en 
Suid-Rhodesie word stappe oor
weeg. 

Lande waar die Kommunis
tiese Party nog wettig is, 
sluit in Kanada, Engeland, 
Israel, Japan, Indie, Siam, Ier
Iand, Frankryk, Nederland, 
Swede, Switserland, Belgie, 
Italie, Oostenryk, Colombia, 
Meksiko, die V.S.A. en Argen
tinie. 

'n Toenemende vrees 
vir die Afrikaner word 
in die jongste tyd in 
Suid-Rhodesie geopcn
haar waar die getalle 
van Afrikaansspreken
des op enigiets tussen 15 
en 30 persent deur ver
skillende waarnemers ge
skat word. Die senuwee
agtigheid word' miskien 
verhewig deur die groter 
en groeiende getalsver
houding in NoOI'd-Rho
desie, met wie Suid
Rhodesie· hoop om 'n af
sonderlike dominium in 
die nahxe toekoms te 

United Press het van sy kor- · vorm. 
respondente oor die hele wereld 
die volgende prentjie gekry: 

In Iande waar Kommunisme 'n 
onmiddellike bedreiging is vir 
die landsbewind, soos in Grieke
land, Korea en Indo-Sjina, sluit 
strawwe selfs die dood in. In 
sommige Iande, soos Frankryk, 
Italie en Finland, bet die party 
geweldig gevorder. In Spanje 
is Kommunisme nie amptelik 
verban nie, maar daar is dit .,'n 
gevaarlike beroep." In Indone
sia is die Kommunistiese leiers 
of tereggestel of tronk toe ge
stuur na die mislukte staats
greep van 1948. 

Die V.S.A. het elf Kommunis
tiele leiers tronk toe gestuur 
weens rewolusionere sameswe-. 
ring en kan nog verder toeslaan. 
In Brittanje is daar nog geen 
teken van inkorting van die 
,tradisies van vrybeid" nie. 

Nadat die kongresse van die 
vernaamste partye 'n tyd ge
lede besluite teen Afrikaans as 
'n ~oontlike tweede taal ge
neem het, bet die munisipale 
kongres voorverlede week ook 
'n formele besluit aangeneem 
dat Engels die enigste ampte
like taal van Rhodesiese stads
rade sal wees. Die besluit is 
deurgevoer ten spyte van <lie 
versekering van Afrikaanse ver
teenwoordigers dat niemand 
aandring op 'n tweede taal nie 
en dat sulke besluite juis ten 
gevolge sal he dat rasse-gevoe
lens aangewakker word. 

In 'n artikel in die S.A. 
News Review verlede week be
klemtoon die Australiese be
soekende geleerde, prof. 
Alexander, ook dat hy hierdie 
vrees vlr Afrikaanse indrin
ging in Salisbury waar.geneem 
het. 
Dit is dus duidelik <lat <lie on-

OPROEP AAN VROUE 
Onderstaande oproep in ver

band met O.B.-<lag word gedoen 
deur mev. C. Meyer, hoofvrou 
van Gebied C: 

Ek groet die vroue van Gebie<l 
C. Hoewel ons mekaar nie dik-

<lie verjaardag van ons geliefcle 
O.B. na<ler weer. Laat ons sorg 
vir die verjaardaggeskenk. 

Sal elke vrou asseblief sorg 
dat daar in haar omgewing 'n 
insameling gehou word, u kan 
self besluit watter vorm <lit sal 
aanneem. Ons Beweging kan 
nie sonder fon<lse voortgaan nie, 
en maak staat op die allerbeste 
wat u kan lewer. Laat ons 

' 1 ~aamstaan en 'n werklike groot
&e poging aanwend. 

MEV.C.l\IEYER 

wels sien nie, weet ek u is nog 
getrou op u pos, en ek kom nou 
na u daar waar u brandwag 
staan, ek kom na u met 'n baie 
dringende oproep. 

Augustusmaand nader weer, 

• 

Laat ons veral nou tydens die 
verlofty<l van ons Kommandant
generaal die skouer aan die wiel 
sit, sodat by ons trou op ons 
pos sal kry as · by weer <lie tuig 
opneem. 

On.'! is baie jammer om te 
verneem dat ons K.G. nie ge
sond is nie, en ons bede is dat 
by baie spoedig weer sal her-
stel wan t by is vir ons onmis
baar. 

Die Ossewabraudwag, waarin 
ons sien die verwesenliking van 
ons hoogste i<leale, roep ons; 
laat ons a ntwoor<l op die roep
stem, laat ons offer wat by vra. 

U dienswillige kameraad. 

langse uitlatings 'van Sir God
frey Huggins eerder 'n open
baring van hierdie vrees is as 
'n ergernis oor die dislojaliteit 
van 'n ,seksie van di~ Afri
kaners" soos by dit later wou 
voorstel. 

VERGELYK MET RUSSE 

Ook die Rhodesiese pers open
baar hierdie senuweeagtigheid. 

,Die enigste ding wat vir 
Rhodesie minder gevaar inllou 
as die bedreiging van die 
Russe v ir die hele Britse Ryk, 
is die Afrikanerbedreiging 
vanaf die suide en binne 
Rdodesie self," skryf Candid 
Opinion in sy uitgawe van 
Mei. Die blad vervolg: 

.,Die Eerste Minister se tyd
same houding teenoor die ge
vaar van Afrikanerindringing is 
lofwaardig en word ondersteun 
deur aile Britte bier asook deur 
baie Afrikaners wat goeie Rho
desiers geword het. Terselfder
tyd kan sir Godfrey vir hom
self 'n aantal vrae stel. Waar
om bet dit hom agttien lange 
jare geneem om iets te besef 
wat altyd maar a! te duidelik 
was? Waarom bet hy nog niks 
gedoen om te verhoed dat Afri
kaans in ons skole gedoseer 
word nie? Waarom het by nog 
nie stappe gedoen om die stroom 
immigrante wat die ' Kolonie 
vanaf die Unie binnekom, te 1:1e
eindig nie? Dr. Malan het met 
groot sukses die aantal . gehate 
Britte wat die Unie binnegaan, 
verminder. Sir Godfrey hou 
aan om te praat. Is by ernstig? 
Besef hy hoedat die bloed van 
elke ordentlike Brit kook wan
neer hy belediging na beledi~ing, 
gemik op die land en die volk 
wat hy liefhet, moct aanhoor? 

STOP ThiMIGRASIE 
/ 

,Sir Godfrey is 'n groot :W:n
gelsman. Laat by sy grootheid 
waartl,ig wees en met aile ge
troue · Rhodesiers agter hom, 
vandag 'n end maak aan immi
grasie van Afrikaners, en nie 
meer tyd verkwis op langdra
dige dreigemente nie. Laat by 
aansluit bY <lie lojale onder
dane van Sy Majesteit in die 
Koninkryk van Suid-Rhodesie 
en saam met hulle se soos wat 
Petain by die slag van Verdun 
gese het: ,Hulle sal nie verby
kom nie.'" 

,WELDAAD'' 

Candid Opinion skryf ten slot
te: .,Afrikaners kom die Kolonie 
binne onder die voorwendsel dat 
bulle lojale Britse onderdane is, 
terwyl hul eerste en enigste oog
merk is om RhodesHi af te sny 
van die Britse Ryk om daarna 
openlik sonder enige skaamte 
aile trou aan die Kroon te ver
werp; die Kroon wat hoofsaak
lik daarvoor verantwoordelik is 
dat 'n beskawing opgebou is wat 
edel genoeg was om aan 'n 
klein' volkie sonder enige ver
beeldingskrag, wat bulle verower 
bet, hul vryheid te gee, en daar-

na deur toegewendheid en goeie 
kameraadskap hierdie volkie 
gehelp het om daardie mate van 
vooruitgang en trots, indien nie 
beskawing, wat Suid-Afrika 
vandag geniet, te verkry," aldus 
Candid Opinion. 

RUSTIG 

In teenstelling met hierdie 
vreesagtigheid beers daar in 
Noord-Rhodesie 'n baie goeie 
gees tussen die twee bevolkings
groepe. Dit word daaraan toe
geskryf dat albei groepe, wat 
min of meer gelykop verteen
woordig is, in hierdie gebied hul 
diepe afhanklikheid van mekaar 
besef in die stryd teen die Brit
se regering se naturellebeleid. 

Weer Britse 
Onderdane? 

,As daar mense is wat weer 
Britse · onderdane wil wees, moet 
bulle net sorg dat veldm. Smuts 
weer aan bewind kom," bet mnr. 
J. G. Strydom, Minister van 
Laude, op 'n vergadering in Jo
hannesburg gese met verwysing 
na die stappe in die rigting van 
groter vryheid. 

Die moeilikheid met min. 
Strydom se waarskuwing is net 
dat dit nie die ,mense" se skuld 
is as genl. Smuts weer aan be
wind kom nie, maar die Britse 
parlementere stelsel wat voor
siening maak vir genl. Smuts 
se party as die ,alteruatiewe 
regering" wat vroeer of later 
weer aan bewiml MOET kom. 

Het 
Se 

Sow jet 
Vermoe 

Onderskat 
Dat di·e geheime diens van die 

\Veste tans bereid is om die vor
dering van Rusland op die ge
bied van at~omwapens te erken, 
blyk uit 'n artikel in die tyd
skrif van die Unie-verdedigings
mag, Kommando, deur lt.-kol. J. 
du Toit, van die stafkorps. Kol. 
Du Toit erken dat Rusland 
reeds vier atoombomme per 
maand vervaardig - 'n feit wat 
geruime tyd gelede in Die O.B. 
berig is. 

Die skrywer verklaar dat dit 
duidelik is dat Amerika die Rus
siese vermoe op hierdie gebied 
onderskat het en tans sy u iter
ste doen om sy voorsprong te 
behou. As hierdie wedloop in 
bewapening nie tot oorlog lei 
nie, sal dit die eerste keer in 
die geskiedenis wees. In hierdie 
toekomstige oorlog tussen Oos 
en Wes sal Suid-Afrika se suid
punt die grens wees, aangesien 
die Middellandse See weer ge
sluit sal wees. 

Met verwysing na die gevaar 
van 'n nie-blanke vyfde kolonne 
verklaar die skrywer dat die 
kommando-organisasie 'n waar
devolle afweermiddel sal wees 
om binnelandse moeilikhede die 
hoof te bied. 

GE.E.STE.LIKE. BANDE. 
VAN EMPIRE H EGTER 

' 

AS 'N GRONDWET 
Die wil om saam te werk en die aanvaarding van ge

meenskaplike idees is 'n veel sterker Empire-band as ge
skrewe grondwette, volgens 'n verklaring van die Britse 
eerste minister, Clement Attlee, by geleentheid van 'n byeen
koms van die Empire-jeug. Hierdie band het verseker dat 
die Statebond reeds twee oorloe deurgema~k het sonder dat 
sy eenheid in gevaar gestel was. 

Attlee het gese dat die Britse 
statebond 'n unieke organisasie 
is en die enigste voorbeeld van 
'n ryk wat opgebou is deur 'n 
magtige staat wat deur 'n doel
bewuste beleid sy mag oorge
dra het aan diegene wat voor
heen ondergeskiktes was en 
hulle gelyke vennote gemaak 
bet. ,Tog bet ons hier 'n orga
nisasie wat sonder enige grond
wet werk. Julie kan dink dat 
dit hom baie swak sal maak. In 
my leeftyd bet die toets van 
oorlog tweemaal gekom en ons 
vyahde bet geemeen dat so 'n 
losse en swak omskrewe struk-

I 

' 

tuur soos die Britse Statebond 
swak sal bly en uiteen sal spat. 
lnteeudeel, die Stateboud het 
bewys gelewer dat dit sterker 
is as state wat, uit die oogpunt 
van 'n papier-grondwet, gelyk 
het of bulle baie hegter saam
gesnoer was. 

,Die rede daarvoor is dat die 
samewerking tussen volke en 
tussen volke en state nie af
hanklik is van die volmaaktheid 
van geskrewe grondwette nie, 
maar berus op die "'il om saam 
te werk en die aauvaarding van 
gemeenskaplike idees." 



BLADSYTWEE DIE O.B., WOENSDAG, 24 MEl 1950 

DIE O.B., WOENSDAG, 24 MEl 1950 

PROTES MEER PASLIK 
OP ~ SALISBURY 

Dit sal die Engelssprekendes in ons land wat in berocring 
is oor die voorgestelde maatrelH teen die Kommuniste be
taam om 'n bietjie kennis te neem van wat 'n bietjie boer 
op in Afrika gebeur. Op 'n vcrgadering in die Kaapstadse 
stadsaal verlede week bet 'n paar duisend hul stemme in 
protes verhef teen die aangekondigde wetsontwerp. Een van 
die sprekers het te kenne gegee dat die maatreel die regering 
'n wapen in die hand stel om die Engelssprekendes, die 
,Loyal Dutch" en die nie-blankes as 'n vyfde kolonne te 
behandel. Dit sou dan ook die bedoeling van die rcgering 
wees omdat die H.N.P. tydens die oorlog gepraat bet van 'n 
,swartlys" vir ,Loyal Dutch" en die ontneming van politieke 
rcgte van diegene wat nie trou teenoor Suid-Afrika bewys 
nie. 

Suid-Rhodesie vorm toevallig 'n spieelbeeld van die Unie. 
Die twee kultuurgroepe, Engels- en Afrikaanssprekenaes 
vorm in daardie gebied 'n teenoorgestelde verhouding as in 
die Unie. Daar is dit die Engelssprckendes wat in die meer
dcrheid is en wat dan ook regeer. Ten spyte daarvan dat 
bulle erken dat onder die ecrste baanbrekers van Rhodesie 
baie Afrikaners was, handhaaf hierdie gebied die amptelike 
standpunt dat daar nooit enige plck vir die Afrikaanse taal 
ingeruim sal word nie. Die blote vrees dat logiese ontwik
keling net soos in die Unie dalk op tweetaligbeid sal uitloop, 
bet verskeie uitlatings in die afgelope tyd ontlok. Eers bet 
albei die grotere partye kongresbesluite geneem waarin twee
taligheid in beginsel afgekeur is. Daarna bet die eerste 
minister, mnr. Godfrey Huggins, 'n skerp aanval op die 
Afrikanergemeenskap gedoen, hoewel by dit by latere oor
weging pro beer be perk het tot , 'n ekstremistiese minder
heid" van die Afrikaners. En 'n week of wat gelede bet ook 
die munisipale kongres van Suid-Rhodesie 'n besluit geneem 
waarin by hom teen tweetaligheid uitspreek, hoewel daar 
geen sprake was dat iemand so 'n beleid aangevra bet en 
geen aanduiding dat iemal}d voornemens is om so iets in die 
toekoms te vra nie. 

DREIG ~lET DEPORTASU; 

Teen hierdie agtergrond moet die uitlating van die 
Rhodesiese eerste minister 'n paar maande gelede gelees 
word toe by nie net te velde getrek bet t~en daardie seksie 
in Rhodesie wat , dreig om hul lewenswyse op ons af te 
dwing" nie, maar bale uitdruklik van sy kant gedreig bet om 
bulle die land uit te sit. 

,As hierdie bedrywigheid om ons lewenswyse en 
ons erfenis te ondermyn, voortduur, sal ek nie aarsel 
om die parlement te vra vir <lie mag om bulle terug t e 
stuur vanwaar bulle kom nie," bet hy gese. 

Met die weerklank van hierdie woorde nog in hul ore 
het die Rhodesiese regering 'n paar weke later gekom met 
'n wetsontwerp teen die Kommunisme, net soos die Unie
regering. Geen Afrikaanse koerant het enige gedagte uit
gespreek dat hierdie anti-kommunistiese maatreel ook ge
bruik kan word om dislojale clemente in Engelse kring op 
hul plek te sit nie- sulke gedagtes is die produk van die 
een of ander belaaide Engelse brein. ~laar wei bet die 
E ngelse pers te kenne gegee dat die Rbodesiese anti-kommu
nistiese wetsontwerp die regering die mag sal gee om teen 
daardie ,dislojale Afrikanerseksie" Oil t e tree waarna die 
eerst• minister onlangs verwys bet. So bet daar 'n berig 
uit Salisbury in die Sunday Times verskyn wat lui: 

KRY DIE ~lAG 

,Daar word geen poging aangewend om immigrante 
van die Unie te sif op grond van hul voormalige politieke 
oortuiging nie, en Nasionaliste is tans net so vry as 
enigiemand anders om Suid-Rhodesie binne te kom. 
~laar as die nuwe wetsontwerp op ondergrondse bedry
wigbede wet word, sal die goewerneur die mag be om 
enige persoon te deporteer wat nog nie Suid-Rhodesiese 
burgerskap verkry bet nie en wat beskou kan word as 
iemand wat moontlik vyandigbeid tussen seksies van 
die gemeenskap kan stig." 

In die geval van die Unie is dit net 'n klompie Engelse 
drywers wat die voorgestelde maatreel teen Kommunisme op 
hulleself van toepassing maak. In Suid-Rbodesie, waar <lie 
roUe omgekeerd is, bet <lie eerste minister gedreig met wet
gewing om Afrikaners die land uit te sit en 'n paar weke 
lat~r vertolk die Engel"e pers self 'n voorgestel<le maatrcCl 
as ' n magsmiddel om nasionaal-gesiode Afrikaners te depor
teer. 

Die verga<lering in die Kaapstadse stadsaal skyn aanl
rykskondig effens mh>t)laas te wees - Salisbury was die 
aangewese Illek vir protes. 

President of Goewerneur? 

Voortrekkers Het Hul/e 
President Goewerneur 

Genoem 
Volg~ns koerauthe1·ig

te is ons Eerste 1\-tiubter 
van opinie ( 1950) dat 
daar nog net een slap 
vir ons wag nl. om 
die Goewerncur-generaal 
deur die volk tc laat kies 
en om hom dan ,Presi
dent" te noem. 

(Die volgende twce stappe 
word dus nic mecr in die voor
uitsig gestel nic, nl. ten eerste 
die sJ¥iding tussen die uitvoe
rende en wctgewende gesag, so
dat dieselfde persoon nie tege
lykertyd minister en volksraa.ds
lid kan wecs nie; en ten tweede: 
die afskaffing van die nuttelose 
senaat en die skepplng van 'n 
Tweede Volksraad (of Gemeen
skapsraad van deskundiges.) 
Die regering sal dus nog hoof
snaklik op Britse lees geskoei 
wees, en die Britso konneksie 
"nl onder die benuming State
bond bly voortbestaan. 

VOORTREKKERS 

\Vaar die Voortrekkers (1836) 
ook republieke gestig bet, is dit 
interessant om te let op die weg 
wat hulle gevolg het. 

Aan die vooraand van sy uit
tog uit die Kaapkolonie het Piet 
Retief homself soos volg uitge
laat in sy beroemde manifes: 

,.Goeverneur en opperbevelheb
ber van't algemene Ieger" aan
vaar. 

BA..~DE DEURGESNY 
Die Voortrekkers wat die Pad 

\"liD Suid-Afrika bewanclel het, 
bet die bande met die Engelse 
regering deurgesny, bulle ele 

.--------------------~~,~ 

Deur 
A. J. van Rooy 

staatsboof gekies .•.• en hom 
,Goeverneur" gt'nocm. 

Ons behou die bande met die 
Engelse regering, gaan die Goe
werneur-genuaal self kies ... 
en hom , President" noem. ~fnar 
- daar IE' nou die knoop: wat
ter weg, \rl\ ek, bewandel ons: 
Is dit die Pad ,·an Suid-Afrika, 
of die Pad \"Un lt>rlaml of dalk 
die Pud \an Indie? Of is ons 
reeds so ,·erdwaald dat ons self 
nie wect nie? 

Hul Plig 
Too van rt>goringsknnt hom 

<lie vt>rwyt tt>l'n die kop geslin
ger is dat bulle sewentig uur 
vermors het met hul vertra
gingsnk.,ie teen die wetsontwerp 
op volk~;r«.>gbtrasie, bet mnr. F. 
\V. \Vuring verlede week in 
die volksraad gese: ,Ons is die 
oppo.,isie en dit is ons plig om 
te opponeer en ons opponcer 
elke punt." 

Uitenhage 
Verwelkom 
Nuwelinge 

Die O.B.'s van Uitenhage het 
weer 'n gesellige aand aan die 
huis van hul Adjudant, mnr. A. 
P. van der Wat, gehou by wysc 
van 'n verkoping waarmee 'n 
mooi bedraggle ingesamel is. 

Mnr. Van der Wat het die 
aanwcsiges, onder wie ook 
nuwelinge was, welkom geheet 
en gewag gemaak van die nuwe 
belangstelling in die Ossewa
brandwag. 

Hy het ook namens die O.B. 
van Uitenhage sy innige sim
patie tennoor ons K.G. ultge
spreek en gese ons sal ons 
Ieier nie in ons gebede vergeet 
nie. Ons weet ook, het hy voort
gegaan, dat die Ieiding in veilige 
hande tydens die K.G. se af
wesigheid geplaas is. 

Mev. Olivier, hoofkommandan
te van Port Elizabeth wat ook 
oorgekom het, het een en ander 
vertel van die gebiedsraadsver
gadering gehou te Cradock. 

Mnr. en mev. Alberts, Komdt. 
en komdte. van Port Elizabeth 
was ook teenwoordig. Die gcne
raal, mnr. Els, kon ongelukkig 
weens ongesteldheid nie oorkom 
nie. - <Kor.> 

,.Ons verlaat die Kolonie on
der die volledige versekering 
dat die Engelse regering niks 
meer van ons te vorder het 
nie, en ons sonder verdere be
moeiing sal toelaat om ons In 
die toekoms self te bestuur." 
Daar sou dus geen verdere 

band tussen die Emigrante en 
Engeland wees nie. 

MOSLE.Y-BLAD STE.UN 
KE.RKLIKE BE.SLUIT 
OOR SEGRE.GASIE 

,.GOEWER~EL""R" 

Piet Retief se trek het gedu
rende die eerste dae van April 
1837 Maritz se laer by die Vet
rivier bereik. Daar is op 17 
April 'n groot volksvergadering 
gehou en Erasmus Smit het die 
resultaat as volg aangeteken: 
,.De Ed. heer P. Retief wordt 
goeverneur; de Ed. heer G. M. 
Maritz blijft In zijn pos als 
magistraat." 

Gedurende die daaropvolgende 
weke is die eerste Boeregrond
wet opgestel, wat op 6 JuJJie 
deur 'n volksvergadering be
kragtig is; en met dieselfde ge
leentheid het Retief met 'n 
plegtige eedaClegging sy amp as 

,'n Groot deel van die prOilagan<la wat daarvoor pleit 
dat nie-blankes op 'n gelyke voet met blankes in dieselfde 
grondgebied behandel moet word, is niks anders as 'n skyn
beilige begeerte om die nature! se laere lewenspeil uit te buit 
vir hoe nywerheidswinste nie," !.kryf Oswald Mosley se blad 
Union na. a.anleiding van die kerklike kongresbesloit in 
Bloemfontein ten gunste nn algebele skeiding tussen die 
rasse. Die blad verklaar <lat die kerklike besluit van beson
dere gewig sal wees in enige , ·erdere oonveging van die 
rassevraa.gstuk in Afrika, aangesien die leiers van die kerke 
nie daarvan beskuldig kan word dat bulle die naturel wil 
uitbuit nie. 

Amptelike Doel 
Van Kommuniste 

In 'n vlugskrif waarin hy te 
velde trek teen die voorgestelde 
wetgewing teen Kommunisme, 
verklaar die hoofbestuur van 
die Kommunistiese Party sy 
driecrley doelstelling as volg: 

,(a) 'n Sosialistiese repu-

Hy verwys na die besluit dat 
aile naturelle-arbeld mettertyd 
in blanke gebiede vervang sal 
moet word deur blankc arbeid, 
en verklaar: 

,.Uit hierdie besluit blyk dui
delik dat die kerke begerig is 
om te vcrhoed dat die naturcl
le uitgebuit word as 'n minder
waardige bron van ongcskoolde 
werkers in die myne en elders 
waar hulle werk doen wat die 
witman vcrmy, en segrcgasie 
voorstaan as die enigste metode 
waarvolgens albei rasse hul na
tuurlike regte kan handhaaf 
sondcr onhoudbare wrywing. 

OOUSPRONG 

bliek onder beheer van die so- ,Ons kan ons voorstel waar 
genaamde ,werkersklasse'. die bittere verset teen hierilie 

(b) Gelyke regte vir elkeen beleid sy oorsprong bet wan
in elke opsig en die verwyde- neer ons daaraan dink watter 
ring van rasseskeidings. uitwerking die vervunging van 

(c) Volle stemreg en die laugbetaalde naturelle-arbeid 
reg om verkies te word as <lt>ur hoogbetaalde blanke arbeid 
verteenwoordigers op ailE' in die mlnE' op die goudmyn
openbare liggame vir elkt>en diwidendt> sal he. 'n Groot dt>el 
ongt'ag sy ras, kleur of ge- van die propaganda ten gunstc 
slag.'' vnn dit> bt>handeling \lin wit 
Elkcen wcet dat 'n rC'gerlng ; en .,wart a., g.-lykes in dit>st>lfde 

deur die ,wcrkersklas" in Suid-~ grondg1•bi!'d, i<> imlerdaa(l 'n 
Afrika 'n swart regering sal skynlwiligo bt>geerte om <Iii' 
wees. naturcl se luer lewenspeil uit 

te buit vir hoe nywerheidswin
ste. 

NOODLOTTIGE BELEID 

,.Diegene wat meen dat dit 
maklik sal wees om die kolonis
t:e van Suid-Afrika te dwlng tot 
die aanvaarding van 'n teore
tiese rassegelykheid In belang 
vsn kapitalistlese ultbuiters, 
moet in gedagte hou dat so 'n 
beleid hecltemal noodlottig was 
in die geval van die Amerikaan
se kolonies teen die einde van 
die agtiende eeu. Dit is nood
saaklik om die vricndskap van 
Suid-Afrika te behou in die toe
komstige ontwikkeling van die 
Afrikaanse vastelsnd so 
noodsaaklik vir Europese wel
vaart en ekonomiese onafhank
likheid van Amerika en Rus
land. 

,On'! bt>gel'r nie nog 'n brenk 
mt>t die baanbrekers van 'n 
twt>ede kontinent nie, en hicrdie 
besluit van die Nederduits Her
vormde Kt>rke kan deur die 
amp'tbekleders van \Vhitehall 
'tlt>gs mt>t gt>,·aar vir hulself oor 
dit> hoof g~>.,ien worcl. Die re
ak.,ioni're Attlt>t> kun gerus op
l llh dat by nie die rol ,·an 'n 
twecde George m speel nie." 

• 
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Die Vergetenes Van .Duitsland (2) 

Slegs Die Uitgelesenes 
Het Teruggekeer Na 

(ONS DUITSE KORRESPONDENT) D. L 
In die somer van 19 18 het die toemn alige 

R ussiese mini~tE'r van huitE'Iandse sake J>lotseling I e ' ewe 
vcrklaar dat Uusland tot aan die einde van die 
jaar alle DuitsE' gevangene~; bOn vrylaat. Vir die ecrsle keer h E>t die Duitse 
volk toe gewaat· gewor d dal die totaal van die D uitse gevangenes in Rus
land nie meer as 890,000 sou heloop n ie. Die vreugde oor die aangekon
dige vrylatiug van allc gevangencs deur Molotof was groot, maar nie m in
der groot ook die skrik wat die lac syfer van 890,000 veroorsaak het nie. 
Volgens skatting moes daat· nog m eer as drie miljoen mense - soldate en 
ontvoerde hurgerlikes - bulle in die Ooste bevind, 'n getal wat deur die 
Duitse lecrowerhede ( insover die le(~rargiewe nie in die laaste fase van dit> 
oorlog vernietig of deut· die Geallieerdes beslag op gele is nie) gestaaf kon 
word. 

, Waar is d ie nnder dan ?" -
dit was die vraag wat hom met 
angs nan elkeen in Duitslaml 
opgedring bet. Omgekom ? 
1\leer as <lrie miljoen gester!? 
Dit was byna gelooflik. Of het 
die Sowjet doelbewus so 'n lae 
syfer genoem om Duitslnml en 
die wereld te laat glo dat daar 
nie meer us 890,000 mense in 
R ussiese lmmpe was nie - 'n 
misleidende m aneuver ten einde 
die r es van die gevangt>n<'!; so
veel makliker as slawe in die 
Russiese uraanmyne te laat ver
dwyn? 

Geen mens kan hierop 'n juiste 
antwoord gee nie. Duitsland 
weet ongevcer boeveel mensc in 
d ie Ooste nog vermis word, 
maar hoeveel van hulle nog !ewe 
of wei inmiddels omgekom het, 
weet niemand bier nie. Hierop 
- en dan ook aileen wat die 
nog lewendes betref - sal net 
die Kremlin in staat wecs om 
'n antwoord te gee. Want vol
gens berigte van tcruggekeerde 
gcvangenes het die Sowjet eers 
In 1947/ 48 begin om hul krygs
gevangcncs te registrccr. \Vie 
dus voor daardie tyd gcsterf of 
wei omgekom het, wie in die 
gevegte om Stalingrad tot by 
Berlyn dood of gcwond bly le 
het - en dit is helaas die mees
te - is nerens geregistrecr, so
dat oor die lot en gctal van bier
die mense nooit weer icts be
kcnd sal word n~. 

STRENG GEIIEDI 

Ann die gevan genes wa t toe
gclnat word om terug te keer, is 
dit streng verbode om die name 

bekend te maak van diegene wat 
uoeer of la ter in Russiese 
kampe omgek om bet. Alle ge
vangenes wa t teruggeneem 
word, word eers deeglik deur ge
soek tc neimle te verhinder da t 
naamlyste snnmgeneem word 
waardeur familielede verwittig 
kan word Ynn gevangenes wat 
nog lewe of oorlede is. Slcgs 
onder groot lewensgevaar hct dit 
sommigc nou en dan geluk om 
'n sorgvuldig saamgesteldc lysie 
uit te smokkel. 

Hierdie syfers, vera! wat 
die oorledenes betref, is angs
wekkend en bevestig die ont
settende vermoede dat Duits
land waarskynlik in Russiese 
kampe en vera! onder weg 
daarheen groter verllese gcly 
het as op die slagveld self. 

~IILJOEN 

Dat die deur Molotof genoem
de getal van 890,000 nie die to
taal van die nog lewcndes uit
maak nie, het, Goddank, inmid
dels aan die Jig gekom. Al het 
daar aan die aangekondigde vry
Jating van 890,000 man in 1948 
nog honderdduisende ontbreek, 
is hierdie getal deur verdere 
transporte in 1949 en 1950 byna 
tol: 'n miljoen ingchaal - dit 
wil se die getal van terugge
l<eerde gevangenes u it R usland 
beloop tot op die hede nagenoeg 
'n miljoen. Miskien regverdig 
<lit d ie hoop wa t nog steeds in 
Duit 'llnnd gekoeste r word dat 
van d ie orige miljoene wat nog 
vermis word, nog meer lewe as 
wat na die bekendmnking van 
Molotof fn 1918 gevrees was. 

, 'n Uitgelesene" 

UITGELE SENES 

Diegene wat lewend aan die 
Russiese doringdraad ontkom 
het, behoort stellig tot die uit
gelesenes, en wer!n tweerlei sin: 
eerstens omdat by aan die on
menswaardige en onmenslike be
s taan as Russiese krygsgevange
ne - ann d isenterie, vlekkoors, 
honger, k oue en terreur - die 
nodige fisiese en geestelike 
weerstand kon bied; en twee
dens omdnt by nie toevallig nan 
die groep gevangenes behoort 
wat dour die Sowjet om a llerlei 
redes teruggeh ou word nle -
tot diegene wat tot dwangarbeid 
in die Tnigo van die Noorde 
of in die steppe van die verre 
Oos te '\ Croordeel is, s lagoffers 
van 'n onbegryplike regspraak 
('n uit<lrukking wat bier 'n af
skuwelike sinisme Is), wat 
weens onbeduidende, meestal 
deur hongergedryfde oortre
dings, tot tien, ja sells 25 jaa r 
dwnngarbeid ' 'eroordeel is. 

KOOIMER 

Sal die Sowjet oolt die getal 
en name van hlcrdlc mense 
opcnbaar? Sal die kncllende 
kommer van die tallosc Duitse 
vroue, ouers en k inders ooit van 
hulle afgeneem word? H oelank 
sal hulle nog vcrgeefs op die 
st llhouplekke van Russiese ge
vangenetreine staan en wag vir 
'n man, 'n seun of 'n vader , ver
gcefs ou, deur jarelange gebruik 
afgcslete foto's aan die t erug
gekeerde gevangenes toon en 
vra: , Ken iemand van julie 
hom, bet iemand hom in 'n 
Russiese kamp teegekom? 
Lewe hy nog?" Baie, veels tc 
vee! sal vergcefs bly wag 
die getal van hulle wat reeds in 
die eerste jare van hul ge
vangeneskap oorlede of liewer 
omgekom hct sonder dat hulle 
geregistreer was, is ba,ie groot. 

SKIELIKE VERA!Io'DERING 

Die Rosse is ondeurg rondellk. 
Vanaf Maart 1949 bet daar plot
seling sonder bekendmaklng 
vooraf van 'n datum van aan
koms d ie een gcvangenetreln na 
die ander by d ie gr~nsdorp 
F rankfort/Oder aangekom. , E n 
wat sedertdlen nog m eer verba
send was, was die veranderde 
voorkoms van die krygsgcvange
nes. In plaas van die ellends
gedaantes van die voorafgaande 
jare, wat voldoendc getuig het 
van die !ewe in d ie Ryk van 
Stalin wat die doodstraf oorbo
dig gcmaak het, bet daar nou 
skielik songebruindc en met 
nuwc uniform-toegerustc mannc 
verskyn van wie der t ig persent 
as gcsondes kan deurgaan. Tot 
dusver was, volgens statistiek e, 
slegs 5 perscnt van <lie terugge
k eerdes in staat om te werk. 

LAASTE KANS 

Propaganda-transportc? Die 
gevangcmcs weet dit self nie. 
,.Mislden," so vertel hullc, ,het 
die Sowjet van ide<' verander 

dit kan jy by hulle nooit 
<vcrvolg in volgende kolom) 

Party Sal Boofdoel 
Dalk Laat Vaar 

Vir Meer Stemme 
Bespiegelings oor die volgenclc Britse verkiesing wat in 

Oktober hierdie jaar verwag word, gee 'n interessante insig 
in die werkinge van die partypolitieke brein. In 'n koerant· 
oors ig ' 'an die moontlikhede skryf die korrespondent van 
<lie Cape Times dat die Arbeidersparty 'n konferensie bele 
bet waar besluit sal word oor die aard van die verkiesings· 
manifes. 

Die stryd binne die konferen· 
sie sal eintlik gaan oor die vrnag 
of daar weggehardloop sal moet 
word van die nasionnliserings
beleid waarmee d ie vorige ver
kiesing geveg is, en of hierdie 
beleid verskerp moet word. Na
dat die korrespondent melding 
gemaak bet van die bevindings 
van 'n ondersock na die reak-

Russe Moet 
Politiek Dink As 

Hulle Skaak Speel 
Die Kommunistiese blad 

Guardian bcrig dat daar 'n nu
we skaakspcl in R usland ont
werp is. Die rooi stukke Is al
mal wcrkers - ook die ,ko
ning" en ,koningin". Die agt 
pionne het elkeen 'n hamer en 
sekel in die hand. 

Die swart stukkc se pionnc is 
wcrkers met kettings om bul 
lywc wat die kapitalistiesc ban
de voorstel. Die koning is 'n 
geraamtc in 'n harnas, die 
biskoppc is howelinge in opge
wektc kleredrag en die ko
n ingln 'n modepop. 

Cvcrvolg van vorige kolom) 

wcet n ie. Maar dit is 'n feit 
dat ons sedert ongevecr 'n jaar 
die geleentbeid kry om iets by 
tc verdlen. Vir 60 roebel kan 
jy dan in Rusland 'n pond bot
ter koop en 'n kilogram mar
garine vir 30 roebcl. \Vie toe 
nog knns ges ien bet om met sy 
laaste bietjie kragsinspanning 
iets by te verdien, bet miskien 
nog die laaste ka ns gehad om 
na die !ewe terug te keer. :!Uaar 
die voorafgaa nde jare . . ." -
hul oe wat so pas nog van 
vreugde geflikker bet oor die 
weersiens tuis, lyk ineens koud 
en afgetrokke, skyn erens ver 
in Rusland tc wees, agter R us
siese doringdraad wat op hulle 
alma! - uitgemergelde en dood
siekes of dan· wei gesondes 
'n stempel nagelaat het. 

~ ' 
~ ---- ., ~ 

Besien Suid-Af.tHc:a-
beskerm deu.r 

'n Motorpolia by 

eCA..,. .. TA~4 e 
t'Ctt' , '0'!1 

SUID - AFRIKAANSE NASION ALE 
TRUST EN ASSURANS IE MPY., BPK. 

Takke en Agentskappe Oral 

---------~808-11•-

sics op die vorige verkiesings
propaganda, vcrklaar by: 

, Dit skyn of hierdie sake (na
s ionalisering van suiker en se
ment en bervorming van verse
kering) vir die pa rty stemme 
verlore laat gaan bet, en meeste 
van die leiers sal volgende keer 
hierdie sake Jiewer wil laat rus . 

,Die vraag sal dan wees of 
die Arbeidersparty in Oktober 
die stryd moet aanknoop met 'n 
program van gematigde ekono
miese beplanning, en ot dlo 
party mcer sukses sal he indlen 
hy sy vcrskille teenoor ander 
partye beklemtoon. Ek verneem 
dat diegene wat die laaste rlg
ting voorstaan, sal aandring op 
die volledige nasionaliser ing van 
die chemiesc nywerbeid. l ndlen 
dit aangeneem word, sal die Ar
beidersparty op 'n sterk manites 
veg. 

, lndien d it nie aan vanr word 
nie, sal daar weinig of geen 
melding "·an nasionalisasle in 
die verkiesingsprogram gemaak 
word nie.'' 

Nasionalisering van nywerhe
de was in die verlede die hoof
ideaal van die Arbeidersparty.) 

ROG>K 

KollliiWido 
Die Vriendelike 

Sigaret 

GI• 3 0 0C. 
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r~ Till OEKL&SSIFIBJ:ERDE .&DVEBTENSIE8: 
BILI&bondelllla &eiiDUcewtnca : 

(Verlowlnc, huwellll:, ceboorle, eted ceval, In memoriam, gelukwen•lnc, 
ene.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plaalng. Voorultbetaalbaar. Vlr 
herhallnge 25 pet. delac. 

Bandelsadvutenete.: 
Eente plaalng, 2d. per woord. Vlr herhallngs 25 pat. a fllac. 

latel<ea&"eld op .,Die 0 .8." (venk7n weeldl.lal): 12/6 per jaar of 6/ 3 per 
6 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur advertenalegeld, bestelllnce, en lntelu nceld 
D& VOOBSIAQ CEDHS.) BPK., Poabu lUJ, Kaapeta4, 

ALGEl\IEEN 

Oeagte VriMdP.-ln belang van aile 
adverteerdera, wll ek u vra. om IIJI$e
bllef Hewers u nao.m en adrea In druk
skr1C (nle aanmekaar nle) In brtewe 
te meld wo.nneer u leta beatel. Oil 
sal mlsverstand ult die weg rulm. Bale 
dankle vir u onderateunlng - J , } ', 
Stemmet, KlooChula, Knyano.. 

24£5/1 

GRYSBARE 

OR \'SIIARE, 1ki!Cer1, ou voorkoms, 
onnodlg. Oortulc u aelf deur GRYS
UAARWONDE R die joncste kuna
mattce wereldwonder, haar en kopvel 
voedlncamlddel te cebrutk, akad~loos, 
kleuretofvry, 5/- per bottel, geld mel 
bellelllng.-Boere~eeemtddela, Posbua 
4272, Johannuburg. D/1/~/4~ 

!IEDISYNE 

OESONDIIEID Ia u regmalige erte
nla, oortulg u self deur ons behande
ltnga te gebrulk en u kwaal le ont
wortel, ekryC, lnllgtlng gratis, Boer&
&'eneeamtddela, Posbus 4272, Johannes· 
burlf. B/1/9/49 

Dol.lende Ia reedJJ van hnlle . kwa.le 
bevry. Tane vlnd daagliks ba.at. 
Waarom aal u Ianger ly. Skryt dadellk, 
raadpleeg Die Boerevron, Bus 75!19, 
Johanoeeburg. 

(Nr. 3) 1/9/{9 

MUNISIP ALITEIT VAN 
KIRKWOOD 
VAKATURE : 
VOORMAN: 

PUBLIEKEWERKE 
Aansoeke word hiermee gevra, 

en sal deur die ondergetekende 
ingewag word tot 12-uur middag 
DINSDAG, 30 Mei 1950, teen 'n 
salaris van £360 (lewcnskostc 
ingesluit ) per jaar. 

Applikante moet volledigc bc
>l!onderhede verstrek aangaandc 
hul ouderdom, nasionaliteit, be
voegdhede en ondervinding. On
dervinding van konstruksiewerk 
en pomptoestellc 'n vcrcistc. 

Die suksesvollc applikant sal 
'n proeftyd van ses maande moet 
d ien. 

Merk koevertc ,.Applikasic". 
B. J. A. Vt>ntt>r , 

STADSKLERK. 
24/5/1. 

MARKAGENTE 
Kamerade AAndac l M julie mleklen 

'n ander agent ondereteun bet voordat 
ek begin bet, kan julie moe darem ao 
at en toe julie bnendln~ deet, of boeT 
Merk julle besendln£1 Belllnpn, U.T.H., 
die Spoorwel! verklea dlt ao. Piau julle 
be.stelllngs vlr vrugtebome vroegtydlc 
by Sn:nriSe Nnnenea, Poebnl t .Nuw&
ptaas. 

19/f /TK 

TE KOOP 
Mullswlngels teen 6/- en donkle

swlngels 5/6 een, trek, draaghoute 
teen 6/- een, op Serpenttno ayatasle 
getewer. Kooa Botlla . 

3/5/4. 

1\IEUBELS 
MEUBELS.- Beter meubela t een 

l:lllllker pryeo BabawaentUea, atoot-
karretjlee, drlewlele, llnoleums, tapyte, 
ens., ook &Jtyd In voorraad. ~en 
Katalogue. Meld wa.ln u belangatel. 
- \'l:sSER-l lEVB£LS, Langstraat 179, 
Kaapltad. 3/12/11 

RADIO 
LOUW E N LOU\V, dlo Beroemde 

Radto-tngenleun, Staaleweg, PAROW, 
verkoop en heretet Radio'• eo Elektrtue 
Toeetelle. O.reclatreerde E lelttrlattetts
aanoemere. Fooo ~-8435 

SOUT 
SOOT vlr dadellke aflewerlng In 

coele l&kke. Bra.ndwagte, om 'n 
eerllke beataan te maak vra ek u 
vrlendellke onderateunlng deur van my 
aout ta beatel. Spesla le A1 80/ - ; 
Sneeuwlt No. 1 70/ - ; Wit No. 2 
601- per too vrygelaal. Soutwerke 
tevredenheld gewaarbor g. Adres: 
Komdte. l\I ev. Hartle~ Venter, Possak 
No. Xt , Arbeldaloon, Bloemtootelc. 

10/1/TK 

Nuwe eelaoen aout In aterk eakll:e 
u volc:-

Speetate aneeuwtt 60/- per too. 
Sneeuwlt No. 1 70/- per ton. 
Wit No. 2 60/- per t oo. 
Wit No 3 50/- per ton. 

Sneeuwlt tyn tatel- en bottereout per 
200 pd. 10/-; 100 pd. 5/-; 50 pd. 2/6. 
Vry gelaal . eon twerke vir tevredenheld 
en d&dellke atlewering, pro beer:-
J\1 , :Vourte, Veldkornet, P /Sak No. s4, 
Mbeldsloon, BloePltonteln. 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS 
(E Dl\I.S.) BEPERK 

Otrektenre : 
P. W. J. van Heerden. 
P. G. van Heerden. 

Potgletentras.t 258, 
h/v Pretorluaatraat, 

PRETORIA. 
Tellis (Vloer en Muur), Kombula

opwaebakll:o (Terruo en Vlektose 
staal), vuurberde, Septl- eenhede vlr 
gesondbeld, PUare, waevale, Bouen
en Loodgletersbenodlgdbede, Staalrame, 
Verf, ens. • 3/5/T.K. 

j)Bie \!Cpb Worb ;fflin! 
Almal wat republikeine is ..• 
Almal wat ware volkseenheid nastreef . • . 
Almal wat 'n blanke toekoms soek . . . 
bet belang daarby dat Die O.B. deur soveel as moontlik 
gelees word. 

Help ons om nog 'n intekenaar te kry en u skakel 
nog 'n krag by in die stryd Vll' volk en vaderland. 

Vul ondecstaande intekenvonn in en pos saam met 
geld aan Die Sekretaris, Voorslag (Edms.) Bpk., Posbus 
1411, Kaapstad. 

~j 
I ntekenvorm ~ 

Neem asseblief my naam op as intekenaar op , Die ~~ 
O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. ·~ 

Bier by ingesluit vind u die bedrag van.. ..... .. ............ ~ 
~ .. .......... .. .... ...... vi r die eerste ........ .... ...... .. maande. ~ 

~ 
N AAM .... ... (N·~~~ ·~~·Ad~~~··~~. iii~ki~ii~~~·)·.... ... .. .. . ... . . ~ 

POSADRES ... . .. ............... .. ... ........ ... ...... .. .... .. . .. ... ) 
l ~ 

.................................................... ..... ~ ~ 
~~ ......................................................... r 
~ 

··· · ·· Fi~~a.'t·~;;~~i~-g:· .. ········ ~ 
lntekengeld : 12/ 6 per j aar of 6/ 3 per halfjaar. ~ 
Voeg aaseblief Kommlssle by plattelandse tjeks. { 

-~~~~~~ 

POLE. E.IS VE.RHOOR VAN 
RUSLAN D ·As SLAGTER 

Die Poolse vereniging 
van voormalige R ussi~s~ 
politieke gevangenes, 
van wie genl. W. Ander s 

VAN KATYN 
een van die }eiers is, het ' n dokument opgcste} Wilt tans dwarsdeur die We• 
r eid versprei word waarin hulle eis dat di~ sla~tcrs van Katyn voor 'n 
internasionale hof gedaag m oet word. Ses l~ierb van die organisasie wie se 
name onder die dokument verskyn, hied aan om as uanklaers op te tree 
hy so 'n verhoor. 

Die dokumcnt verwys na die 
verdwyning van 14,600 Poolsc 
krygsgevangencs, van wie die 
meerderheid offisicrc, in R us
Jand in die voorjaar van 1940, 
en d ie ontdekklng van hul mas
sag raf in 1943 dcur die Duitscrs 
in die bos van Katyn. H ocwel 
alle gegewens gctulg dat die 
Russc hierdic ongewapendc 
Poolsc offislerc massa-gewys 
vermoor hct, is die skuldigdes 
tot hede nog nie tot verantwoor
ding geroep n ic. 

.,Die wereldgemeenskap van 
vrye volkc," aldus die dokument, 
.,huldig die idee van geregtig
heid en mcnslike regte en be
rocm hom op die bcginscls van 
dcmokrasic en menslikheid wat 
hul stclsels van sclfregering 
behcer en hul Jewcnswyse be
paal, maar hierdie selfde ge
meenskap van vrye volke s idder 
vir die idee om vir hierdie be
ginsels te veg wanneer die bru
ta le mag van Sowjet-totalitaris
me hierdie beginsels bespot en 
dit sonde r die mins te aa rseling 
verkrag. In 'n misleide hoop op 
e ie redding s it die Westerse 
\'olke maar en toekyk hoe die 
alles-vernietigende Russiese im
perialisme die een land na die 
ander insluk in Europa en As ie 
te rwyl hy een stryk deur die 
veld voorbere i vir die verslin
dlng van nog meer kontinentf' 
van die Westelike Halfrond en 
die r es van d ie mensdom. 

EIS VERHOOR 
,Die misdaad van Katyn is, 

selfs onder 'n leerskaar ander, 
'n besondere skreicnde en aak-

I
Soos Ons Lesersl 

Dit Sien 

SUTHERLAND SE 
HULDE 

1\lev. C. E. Th eron sltryf nam ens 
Sutherland se O.B.: , 

Die gcmecnskap van Suther
land is diep gcskok deur die on
verwagte hecngaan van ons 
pastoriemoeder, mev. Brink. 

Hoe onvermoeid hct sy ge
arbci, hoc vcclsydig was haar 
pligte nie. Nooit het sy tcrug
gedeins nie, hoe g root ook die 
taak. Nooit het sy gekla dat 
sy moeg was of nie tyd had 
vir andere nlc. 

Das.r is haas geen vertakking 
van die samelewing in ons dorp, 
waar sy nlc gemis sal word nie. 
Ook In wyer kringe van ons 
Volkslewe was sy goed bekend 
en had sy dlkwels geleentheid 
om aan andere van haar talente 
mee te dec!. Haar voetsporc 
hct oral diep afdrukke gelaat 
en hcrlnncringc sal onuitwisbaar 
bly. 

Die begrafnis het getuig van 
haar !ewe, dit was die grootste 
in die geskiedenis van Suther
land . 

Ook in die O.B. sal haar stem, 
wat ons so dikwels aangespoor 
hct en Ieiding gegee het, stil 
wees, maar haar voorbeeld en 
lnvlocd sal nooit uitgewis kan 
word nic. Ons br ing hulde. 

Ons wil haar eggcnoot, ds. 
Brink, haar k inders en wye 
familiekring ve rseker van ons 
lnnigste en diepste mccgcvocl. 
Mag d ie Here self die lee p~k 
opvul en bulle Sy vcr troostlng 
gee. 

lige maatreel van barbaarsc 
wreedheid, die uiterstc minag
ting vir die scdelikc beginscls 
wat die mens scdert onhcuglikc 
tye beheers het en van die elc
mentere haat vir aile waardcs 
wat deur die Chr istclikc bcska
wing gehandhaaf word. 

, Laat ons Pole, wat vcrsprei 
is oor d ie Iande van die wercld 
wat nog hul vryhcid gcn!et en 
tussen mcnse woon vir wic die 
geloof in God en die agting vir 
die mede-mcns nog geld, ons 
stemmc vcrhcf in 'n beslistc cis 
vir die verhoor en straf van die 
Katyn-misdadigcrs. On '> t>is van 
die V.V.O. en nile reger ings die 
ins telling va n 'n tweede bof vir 
die ~·erhoor \'an die massa
moord van wie die daders nog 
steeds onge~>truf gebly h et h oe-

Kongres Oor 
lndiers 

'n Volkskongres insake die 
Indi\lrvraagstuk word op 31 Mei 
om 10 vm. in die Stadsaal van 
Verccniging gehou, volgens 'n 
aankondiging van die hoofkan
toor van die Suid-Afrikaanse 
Bcskermingsbcweging uit Pre
toria, onder wic se beskerming 
die kongres sal plaasvind. 

Die Kongres word gehou na 
aanlciding van die reuse-aandecl 
wat Indicrs aan die onlangse 
naturcllc-onluste gehad het en 
na aanleiding van sekere voor
gcnome wetgewing wat die be
lange van d ie beweging ten 
nouste raak. 

Die hoofbestuur van die 
Transvaalse Landbou-nic hct op 
sy jongstc sitting in Pretoria 
die organisasie se volle morclc 
stcun aan hierdie onderncming 
tocgese. 

Die Suid-Afrikaansc Beskcr
mingsbeweging Je hom nie al
leenlik daarop toe om 'n intcn
siewe studie van die Indiiir
probleem in Afrika tc maak nlc, 
maar doen ook allcs in sy ver
moe om die blanke handel tot 
so 'n mate te bevorder dat dit 
vir geen blanke nodlg sal wccs 
om die Indierhandcl tc ondcr
steun n ie. Die bcweging hct sy 
aandag in d ie afgelope tyd hecl
wat aan die naturellehandcl ge
wy. E nige vorm van I ndii!r-

indringing word akticf beveg. 

wei tien jaar r eeds sedert die 
afskuwclikheid verloop bet, en 
v,> f jaar sedert die e inde van 
die oorlog en die instelling van 
(lie w~reldhof vir die verhoor 
van Duitse rnisdadigers in Neu
r enberg. 

, ONS BESKULDIG" 

, Ons beskuldig p legtiglik die 
regering van die Unie v·an Sow
jet -republieke van die pleging in 
die voorjaar van 1940 van moord 
op 14,600 hulpelose Poolse krygs
gevangenes by Katyn; of In an
der woorde, ons beskuldig bier
die selfde Sowjet-rcgering van 
'n misdaad teenoor d ie m ensheid 
op so 'n ongekende massnskttal 
dat dit slegs binne die terme 
van volkemoord val. 

,.Ons is te enigertyd bereid om 
voor enige hof te vcrskyn as die 
aanklaers. 

,Ons beroep ons op die ge
samentlike gcwete van die we
reid en die oordcel van die 
volke." 

Dan volg die naamtekeninge 
van ses Poolsc Jciers, onder wie 
gcnl. Anders, opperbcvclhebber 
van die Poolsc leer tydens die 
oorlog. 

VERJAARDAG
KETTING 

1\IEI 

24 Elizabeth Rossouw, Kakamas. 
25 Charlene Celliers, Welling

ton. 
Hester le Roux, Buurmans

drift. 
26 Cornelia Venter , Groot 

Marico. 
Batricia Sharpe, Adderley 

straat, Oudtshoorn. 
Nicolaas Janeke, Frankfort. 
Christine Lamprecht, Koffie

fontein. 
Emmerentia Nortje, Kaffers

kraal, Tv!. 
27 Cecilia Smit , Jeppc, Johan

ncsbl:lrg. 
Anna Coetzee, Bosbokrand. 
J ohannes Snyman, Zeerust. 

28 Anna Reitz, Oudtshoorn. 
Cecilia de Jager, Boshoek. 

29 Marie du Toit, Wellington. 
Casper du Toit, Frankfort. 
Sofia Robbertse, Rustcnburg. 

30 Lourens Erasmus, Vryburg. 
Koos Moolman, Upington. 

,Gewe/d Het Joodse 
Vryhei'd Gebring' 

Dit was hierdie week twee jaar dat die Joodse staat 
Israel nmptelik tot !>tand gekom bet. Brittnnje het sy 
erkenning de jure weerhou tot 'n paar weke gelede. In· 
tussen kla die Jode baie oor die feit dat daar 'n wapenverbod 
teen Israel is, maar nie teen die Arabiese Iande wat Israel 
omring nie. 

In 'n onlangsc uitgawe van die 
Jewish Herald verwys 'n mcde
wcrkcr na 'n boek wat onlangs 
van die hand van 'n B rit, ma
joor R. B. Wilson, verskyn het 
waarin die Britse kant van die 
Palcstynse stryd wcergcgcc 
word. Die blad vind dit belang
wekkcnd om daarin 'n erken
ning van Britse kant te kry dat 
die Joodse gewclddade die be
langrlkste faktor was wat tot 
die Joodse onafhanklikwording 
bygcdra bet. Dit lui : 

,Een erkenning is egter van 
die uiterste belang en dit be
hoort onder die aandag gebring 
te word van diegene wat die 
voor t ref like bydrae van die on-

dergrondsc bcweging tot die on
afhanklikhcid van Israel ontkcn. 
Majoor \Vilson verklaar: 

,. ,Wannccr 'n poging aang1)
wend word om op te som wat 
hulle (die afwykendc Joodse 
groepe) bereik het, kom som
migc sake op die gcbied van po
litickc mcnings, wat buite die 
bestek van hierdie vcrslag val. 
Sonder twyfel het die ekstre
miste mt>egehelp om 'n nuwe kri
sis in die fundnmentele vraag
stuk in Palestina teweeg te 
bring, en die ontwikkelings in 
dnard ie rigting bet uiteindelik 
gelei tot die beeindiging van die 
man(laat." 

• 
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BRITTANJE DIE OORSAAK 
DAT OORLOG HANDUIT· 
GERUK HET, SE BRit . 

In 'n vorige artikel het ons grepe gepubliseer uit Pt"lt"r H. Nicoll, die 
Engelse geestelike, se opspraakwekkende hoek: Britain's Blunder, wat ge· 
handel het oor Groot-Brittanje se skuld aan die ontketening van die twee
de wereldoorlog. In m eegaande artikel is aanhalings oorgeneem uit Nicoll 
se hoek wat die ongekende skending behandel van die regte van neutrale 
Iande gedurende d ie groot wereldstryd. Nicoll vertel wit" eer ste die Volke
reg verbreek het en waarom Brittanje aangedring het op die onvoorwaarde
like oorgawe van Duitslaud. 

Gcdurende die tweede wereld
oorlog Is die regte van neutrale 
volke geskend op 'n skaal wat 
ongecwcnaar is in enige vorigc 
oorlog. Om vas te stel wic 
boofsaakllk vcrantwoordelik is 
vir bicrdic rcusc-misdaad moet 
ons daardic moondheid fl.a.nwys 
wat ccrstc die mlsdaad gepleeg 
bet. Wa nt us d ie wet eers een
m aal verbrt-t-k is, in so 'n ver
woede botsing, is d it onvermyde
lik dut 'n golf van wetteloosbeid 
sal volg. E n wie eerste hierdie 
misdaad gepleeg bet is welbe
k end en het sell skuld erken. 
Dit was Britta nje. H y bet 
Noorweegse waters binnegeseil 
en myne daur gelt\ om d ie ver
voer van ystererts nn Duitslund 
van Swede nf te bclt-mmer en 
by bet die Altmurk agtervolg 
tot teenaan die Noorweegse kus 
ten einde gevnngc Britte v ry te 
laat. 

DUIDELIKE OORTREDING 

Dit was so klaarblyklik 'n vcr
breking van neutralc regtc en 
van die volkereg dat die Britse 
regering dit opcnlik erkcn hct. 
Hul ekskuus was dat D uit!>land 
die gees van die wet verbreck 
bet , boewel nie d ie Jetter n ie. 
Dit was inderdaad 'n u iters 
floue ekskuus. 

Hierdie stukkie Britsc wcttc
loosheid was op sigself nic so 
bclangrik nie; die e intlike mis
dadigheid daarvan is gelee in 
die feit dat <lit die sluise oop
getrek bet vir die golf van sken
dings van neutrale regte wut ge
volg bet . Duitsland het van
selfsprekend teruggeslaan; want 
as Brittanje die regte van neu
trale Iande mag skend wanneer 
dit hom pas, was daar gcen 
perke aan sy optrede nic. Die 
hartare van Duitsland kon mak
lik afgcsny word as Brittanje 
cenvoudig die regte van ncutrale 
Iande ignorecr. 

VOORSORG GETREF 

Na die Poolse veldtog bet H itler 
vredcsvoorstclle gcdoen op die 
grondslag van gesamentlike 
ooreenkoms van al die moond
hede sowel met betrekking tot 
die tockoms van Pole as tot 
enige ander saak van interna
sionalc belang op die vastelsnd. 
Dit was 'n ba ie redelike aanbod. 
Brittanje, egter, het dit goeds
moeds verwerp en voorkeur ge
gee aan 'n beleid van oorlog tot 
die b ittere einde toe. En bier
die bittere eindc Is uitdruklik 
geformulcer en gepublisccr vir 
die hele wercld om te weet. 
Dit was die onvoorwaardelike 
oorgawe va n Duitsland. 

ONRE DE LIK 

Hierdie verskriklike <loel was 
die onrcdelikste en ska nduligste 
beleid wat moontlik gevolg kon 
word deur enige land \\a t voor
gegee het vredeliewend te wees 
en regdenkend en godsdien!ltig. 
Dit het eenvoudig rede en ge
regtigheid verontac-saam. Dit 
was •n bele id wat opgestel is om 
Duitsla nd te vernietig en nie 
net die Nazi-bewind nie - en 
bierdie doel is prontuit ve rklaar . 
Dit hct beteken dat Duitsland 
die vooruitstrewendstc nasic op 
die vasteland, uitstaandc bo allc 
ander as die wieg van die kun
stc en die wetenskappc, die 
bardwerkendste die begaafstc, 
die hoogontwikkelde in byna al 
die vcrtakkingc van die beska
wing - dat bierdie nasic ver
plcttcr en onder d ie vocte ver
trap moes word, die ongelukkigc 
en hulpelosc slagoffer van die 
haat, wocde en wraaksug van 
sy verowcraars. 

VERVULLING 

spog met hul licfde vir .,fair 
play" om te crkcn dat toe Hitler 
Dcncmarkc en Noorwee binne
geval bet hy reeds geweet het 
ds't hy te kampc het met 'n 
Brittanjc wat nie oor Pole veg 
nie, maar dat hy in 'n stryd ge
wikkel is vir die lettcrlike 
voortbcstaan van Duitsland teen 
'n onvcrbiddelikc vyand wat on
derneem bet om te vcg totdat 
Duitsland geheclenal en vir al
tyd vcrnictig is. En bowendicn 
was en is die grootstc gcdccltc 
van die Britse publick so on
rcdelik dat bulle voortdurend 
voorgee asof H itler se besetting 
van hierdie Iande 'n poging was 
om bulle te domineer en te re
gecr, m.a.w. dat hy bulle beset 
het vir doeleindes van hooghar
tige verowering. 

DIE W AARHEID 

Inteendeel bet Hitler hicrdic 
Iande binnegeval in 'n desperate 
poging tot verydcling van die 
Britse docl om Duitsland tolaal 
te vcrnietig. Terwille van die 
waarbeid moet dit dus gese word 
da t Brittanje nie a ileen die 
boofoorsaa\{ was van die oorlog 
wat in 1939 verklaar is nic, maar 
dat Brittanje ook die direkte 
en e intlike oorsaak was Yan die 
grote r oorlog wa t oor die 
wt'reld gesprei bet - en wel as 
gevolg van sy \\Tede, immorele 
en kwaadwillige strewe na. die 
algehele vernietig ing van Duits
Jand, sells ten spyte van enige 
nanbod of voorwaarde wat laas
genoemde mag maak of aanvaar. 

~ 

JODE-HAAT EN 
JOODSE HAAT 

Feitlik gelyktydig met die besluit van clie Drie Grotes 
om groter vrybeid aan Wes-Duitsland onder die besetting te 
gee, bet die Joodse wereldkongres 'n dokument aan die 
Amerikaanse departement van buitelandse sake oorbandig 
waarin gekla word oor die ,verontrustende berlewing van 
Nazi-gesincle rigtings" in Duitsland, wat na elke skietgewing 
van die Geallieerde beheer toegeneem bet. Oud-Nazi's, so 
word verklaar, maak 'n baie groot deel van die staatsdiens-
personeel uit. · 

Die memorandum kla vcrder 
dat denazifikasle 'n mislukking 
was en 'n grQot redc daarvoor 
is dat die rcgtcrs self oud-Nazi's 
is. Tagtig persent van die per
soneel van die departcment van 
justisie is ,.klein oortredcrs", 
met inbegrip van die mcerder
beid voormaligc Nazl-rcgters 
wat denazifikasie-sake waargc
neem het. Slagoffcrs van Nazi
vcrvolging, so gaan die klag
skrif voort, aan wie huisc in 
Stuttgart toegeken is, Is nou 
uitgeskop ten einde pick tc 
maak vir S.S.-manne. 

Amptenare wat onder die 
G e a II i e e r d e denazifikasic
maatreels gely hct, doen nou 
stappe om skadcvergoeding tc 
verkry en, na bereken word, 
sal 350,000,000 mark uit die 
openbare inkomste uitbctaal 
moct word vir bul pcnsiocnc 
ens. 

DUITSERS BESTOOK ~lET 
EIERS 

'n Ber ig in die Jewish Herald 
meld dat N ew Yorkse Jode 'n 
betoging gebou bet teen die ont
vangs van 'n Duitse Yoetbalspan 
en <lnt laasgenoemdes deur die 
J ode met e iers en tamaties be
stook is. D ie Amerikaanse re
gcring het drie studente in ver
band met die voorval in hcgte
nis gcneem en gese dat dit 'n 
Kommunistiesc betoging was. 
Die J oodse leiers h et egter 'n 
verklaring uitgereik ,\·aarin bul
le bul ten volle met die op
stootjie \ •erecnselwig en spyt 
uitspreek dat die nuus van die 
onthaal van die Duitse voetbal
spelers nle eerder bekend ge
word bet nie, anders sou daar 

, 'n groter vertoon van ontevre
denheid" van Now Yorkse J ode 
gewees het . 

Toe 'n foto van die Dultscrs 
op die trappe van die stadsaal 
geneem is, het die J odc daarin 
gcslaag om bulle met eiers en 
tamat ies te gooi. 

'n Joodse bcr ig meld dat daar 
in Amerika 57 anti-Joodsc or
ganisasies bestaan en dat bulle 
in die afgelope jaar £350,000 aan 
bydracs ontvang bet. 

Atoombom In 
Klein Formaat 
Die Verenigde State bet nou 

baba-atoombommc vervaardig 
wat klein genoeg is om deur 
spuitvlicgtuic vcrvoer te word, 
luidcns 'n aankondiging 
amptcnarc In Washington. 

van 

Dit betoken nie noodwendig 
dat die klclner bomme swakker 
is nic, se bulle. Daar is egtcr 
nie verklaar hoc stcrk die baba
A-bom Is nie. Die gchcim van 
die nuwc born Je in sy n ie-ont
plofbare dop wat die vermin
dering van die grootte van die 
born moontlik maak. Die groot
te van die born word bepaal 
deur die hoeveclhcid splcetbare 
stof - bv. uraan 235, of pluto
nium - wat saamgebring moct 
word om 'n ontplofflng tc ver
oorsaak. 

BEROEMD tm WELBEKEND 
oor die 66 jaar vir 

BESTE W AARDE 

in 

I{L.AVIERE 
VLEUELKLAVIERE 

HUIS- EN KERKORRELS 

sowel as aile 

Die gevolg was dat Duitsla nd 
onmiddellik stappe gedoen bet. 
Hy bet ook d ie regte van neu
t ralc Iande verontagsaam - en 
wei op 'n mecr uitgebreide 
skaal. Hy hct besluit dat as 
B ri ttanjc die ncutralc kuslyn 
van Europa onwcttig gaan gc
bruik om sy aanval op Duits
land tc ondcrsteun, dan moet by 
stappc docn om hierdie groot 
gevaar vir homself af tc weer. 
Derhalwe hct Duitsland Dene
markc binnegcval en ook Noor
wee om homself tc bcskerm. Dit 
is waar dat Duitsland hicrdeur 
die wet op grotcr skaal ver
breek het as wat Brittanjc gc
doen hct, maar die punt is dat 
Br ittanjc cerstc die wet vcr
breek bet, die bcginscl vsn neu
traliteit geskend hct, en der
ha lwe sy teenstander vcrplig 
het orh dicselfde tc doen en hom 
boonop 'n voldoendc ekskuus 
vir sy dade vcrskaf hct. 

Indicn hierdie skcts van die 
betekcnis van onvoorwaardclikc 
oorgawe oordrcwe klink, dan 
bet die vervulling daarvan be
wys d1tt dit nie oordrewe is nie. 
Want die magtlgc en weldadige 
Duitsland wat die wereld ver
ryk, opgcvoed, vcrras en genees 
het soos scker gcen snder volk 
nie, le tans uitgcstrek, swaar 
verwond, vcrplctter en kwynend 
onder die hiel van sy barbaarse 
vcrowcraars. Dit is seker dat 
as Hitler die oorlog gewen het, 
en hy Brittanje bchandel het 
soos Duitsland vandag behandel 
word, geen woordc vuil gcnoeg 
sou gcwccs hct om so 'n bees 
van duiwclse slcgtighcid te bc
skryf nic! 

ander soorte MUSIEKINSTRUMENTE en Toehehore. 

VREDESVOORSTELLE 

GE VOLGE 

Toe Hitler agtcrgckom hct dat 
Brit tanjc nic oorlog vocr' om 
een of ander denkbeeldige kwaad 
tc herstcl nic; om die soewc
reine onafhanklikheid van Pole 
te verdedig nie; om 'n stukkic 
geregtigheid erens in Europa 
te bewerkstellig nie; maar wei 
oorlog voer om sy gelicfdc 
vaderland en die Duitse erfenis, 
volk en roeping geheclcnal tc 
vernietig - toe het daar in sy 

'' binneste d ie vasberadcnheid 
Maar Brittanjc se optredc was ontkiem om elke middel aan tc 

nic die enigstc rcdc vir hicrdic wend om hierdie duiwelsc voor
groot uitbraak van wcttcloos- ncme te verydel - sclfs al sou 
beid nie. Die Duitscrs hct 'n di£' middel betekcn verontag
baie sterker motief en drang gc- seming van internasionale go
had - en ecn wat di<' Britse bruikc. E n wie mag vcrbaas 
patriot en staatsman nog altyd \W('S oor sy besluit? 
ge'ignoreer of wcggesteck hct. Waarom weier Britte, wat 

I 
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Russiese Yolk Ryp 
Politieke 

I 

Daar is verlede week berig dat die Amerikaanse regering hom in die 
toekoms gaan toele op groter hearbeiding van die Russiese volk deur mid· 
del van radio-propaganda. ' n Stap soos hierdie is lanka] deur waarnem ers 
van die wereld-toneel bepleit, en die deeglik ingeligte joernalis De Conrey 
hou vol dat die Russiese volk haie vatbaarder vir 'n politieke oorlog is as 
wat in W esterse kringe geglo word. In een van die jongste uitgawes van sy 
Intelligence Digest gee hy 'n oorsig van die elem ente vap verbrokkeling 
in Rusland. Hy meen dat die toestand ' n hehoorlike ondersoek deur die 
Atlantiese moondhede en ' n hesliste heleid na b evinding regverdig. 

Hy verklaar dat sy waar
nemers in R usland van mening 
ls dat indien die Westerse 
moondhede 'n paar jaar tyd deur 
sterk op te tree kan wen, en dit 
dan reg gebruik, Rusland se 
swakheid groter sal blyk as sy 
krag. In Rusland self, dit wil 
se die gefedereerde Russiese re
publieke, is 'n gevoel van onrus 
by die bevolking waar te neem . 
Dit openbaar hom in 'n mate 
van nalatigheid en slordigheid 
aan die kant van die onderge
skikte amptenare wat daartoe 
gelei het dat individualisme sy 
kop begin uitsteek op gekollekti
veerde plase. Dit beteken dat 
die partymasjinerie nie meer be
hoorlik werk n ie. 

,HERSKEPPING" 

Aan die wortel van bierdie 
verskynsel le Stalin se beleid 
van grensuitwissing - ,Sta lin 
se beleid van hersk epping van 
die na tuur", soos dit genoem 
word. Die wese van hierdie be
leid is die stelselmatige uitwis
sing van die ondersk eie volks 
a a rde, plaaslike lojaliteit en 
tradisies van die verskillende 
groepe waaruit die Sowjet saam 
gestel is. Die vorm wat bier
die uitwissing van grense aan
neem, is grootskaalse volksver
skuiwings van die een gebied 
na die ander. Deur h ierdie ge
dwonge bloedvermenging van 
die verskillende nasionaliteite 
hoop Stalin om 'n eenvoudige 
Russiese volk te skep. 

NUUSKANALE 

Hierdie ontwortelde groepe, 
met allerhande verbondenhede 
aan hul tuistes, openbaar hul 
nou as een van die grootste 
vraagstukke waarmee Rusland 
te doen kry. Ondanks die moei
likhede van staatstoesig het 
meeste van hierdie verplaastes 
op een of ander wyse kontak 
bly hou met hul familie en ken
nisse - selfs d ie ongeletterdes 
het daarin geslaag. Hierdie ver
bindings· het ontwikkel tot 'n 
soort inligtingSkanaal sodat die 
paar bonderdduisencl ontwortel-

des inderdaad 'n reuse-korps van 
verslaggewers geword bet,' en 
daar inligting versprei word uit 
die mees afgelee dele wat nog 
nooit in enige koerant was nie. 

BESKULDIG ATOOl\IBOM 

Hierby kom nog dat die Rus
siese gemoed baie ontvanklik is 
vir dinge bokant sy begripsver
moe. Die .gevolg is dat s naakse 
en on ruswekkende gerugt e die 
ronde doen. Op die ' wyse het 
die Russiese volk al iets van die 
atoombom te wete gekom voor
dat n uus daaromtren t aan 
buitestanders uitgelek het. By
geloof en verbeelding spec! 'n 
belangrike rol hierby, en aile 
teenspoed word toegeskryf aan 
die a toombom wat of die aard
kors sou laat kraak of die 
Noordpool aan die beweeg gesit 
het. Mense kom bym ekaar om 
die gerugte te bespreek , en per
soonlike belange tree weer op 
die voor grond. 1\lense wat ver
sigtig was om nie met die god
lose beleid van die staat te bots 
nie, maak nou weer die t ek en 
van die kruis wanneer bulle by 
'n k erk verby stap of selfs die 
huis van iema nd wat w egge
stuur is. 

KAN GESKIEDE NIS WYSIG 

· D ie toestand het so erg ge
word dat die R ussiese regering 
aile verkiesings vir die plaaslike 
sowjets, wat in Maart gehou sou 
word, vi r onbepaalde tyd uitge
stel het, en dat sekere gebiede 
tans feitlik a fgesonder is deur 
'n algehele beperking op bewe
ging. Dit beteken nog n ie dat 
'n opstand aan die b roei is n ie, 
maar volgens Intelligence Di
gest, kan met behoor like Ieiding 
van buite, terwyl die tyd ryp is, 
die hele geskieden is in 'n ander 
rigting gestuur word. 

1\IOHAMME DANE 

Behalwe hierdie verskynsels in 
die egte Rusland is daar t ek ens 
van opstand in die Asiatiese re
publieke van die Sowjet. I n 5 
van h ulle is groot volksverskui-

KOMMUNISME. IN 
VAKBOND BEWYS 

Dit is bewys dat mnr. E . S. Sachs, hoofsekretaris van 
die Klerewerkersvakbond, en die ander leiers bulle beywer 
bet ten gunste van die Kommunisme en die kleurgelykheid 
wat daarmee gepa.ard ga.a.n. 

wings waargeneem, en vera! die 
Mohammedaa.nse geloof speel 
hier 'n belangrike rol. Aange
sien sommige van sy mees ge
heime instellings in hierdie dele 
opgerig is, voel <tie Russiese re
gering uitermate bekornmerd 
oor d ie toestand, en van die be
langrikste politburo-lede is daar
heen gestuur. 

Ook hierdie element van ver
brokkeling, so word gevoel, be
hoort deur die Wcste uitgebuit 
te word. 

RADIO-OORLOG 
SAL NOU BEGIN 
Die Verenigde Sta te en 

I Brittanje h et verle de Sa
l terdag 'n konferens ie in 

Londen gehou waar 'n 
nuwe a nti-k ommunistiese 
inligtingsprogram v ir die 
hele wereld bespreek is . 
D eel van die plan is om 
inligting a.an die m ense 

I van die Kommunistiese 
Ia nde te versJcaf deur m id 
del van honderde radio
sender s en a nder geskikte 
m aniere. 

MidCiel Teen 
Kinkhoes en 
Bosluiskoors 

Ter ramycin, 'n n uwe kiem
doder wat beskou word as een 
van die belangrikste uitvindsels 
na penicillin, word nou in die 
Unie met groot welslae gebruik. 
Dit word uit 'n grondskimmel 
verkry en is vera! besonder doel
treffend teen longontsteking en 
kinkhoes. P roewe dui daarop 
dat dit ook suksesvol gebruik 
kan word teen tifus, brucella
koors, bosluiskoors, ens. Een 
van die groot voordele van bier
d ie m iddel is dat dit in die vorm 
van 'n kapsule gesluk kan word 
en nie deur 'n geneesheer inge
spuit hoef te word nie. Vera! 
vir persone op die platteland 
wat ver van die dokter is, sal 
dit 'n baie handige medisyne 
wees. 

;.,DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesla Drukkery, Stellenbosch, vtr 
die elenaars en ultgewers : VOORSLAG 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, P oabua 1411, Kerkpleln, Kaap
atad. 

Party Werk Dalk 
Saam Teen · Rooies 
Dit h et verlede week andermaal geblyk hoe moeilik dit 

is om 'n saak waaroor almal in beginsel saamstem uit die 
pa rtypolitiek te lig toe die Minister van Justisie, mnr. C. R. 
Swart, in <lie volks raad voorgestel bet ·dat die anti-kommu
nistiese wetsontwerp voor die tweede lesing na 'n gekose 
komitee verwys word sodat die groots moontlike eenstem
migheid in verband met die maatreel verkry kan word. 

Die voorgestelde maatreel is, 
in sy huidige vorm, soos ook 
in Die O.B. uiteengesit, 'n uiters 
aanvegbare saak omdat dit so 
wyd en diep sny, maar aan die 
anderkant ks.n die Kommunisme 
nie met halfhartige optrede be
kamp word nie en is dit nodig 
om buite die perke van die libe
ralistiese demokrasie te gaan. 
Albei hoofpar tye besef albei 
hierdie aspek te. D ie opposisie 
ka n of durf geen fout vind m et 
doeltref fende stappe teen die 
Kommunism e nie, en aan die 
a nderka n t is die regering hom 
bewus van die besorgdheid oor 
die groot mate van minister iele 
volmag wat selfs by reger ings
ondersteuners aanwesig is. Daar 
was dus 'n klaarblyklike ge
meenskaplike grond in die ban
tering van die saak, en min. 
Swart bet die weg daartoe van 
sy kant geopen. 

Die reaksie van opposisie-kant 
moes die buitestander onaangc
naam tref. Die Minister se 
voorstel is we! met hoor-hoors 
begroet, maar mnr. J. G. N. 
Strauss se antwoord daarop het 
meer geklink soos die geknor 
van 'n kat met die stuk vleis 
wat by nou net van die tafel 
gekry het, tussen sy tande. Hy 

het dit verwelkom ,as darem 'n 
enkele blyk dat die regering nog 
by sy verstand is", en daarna 
los.getrek met 'n aanval op die 
regering. 

Nietemin is die voorstel van 
die Minister aanvaar en daar 
kan gehoop word op 'n ge
samentlike maatreel in nuwe ge
daante. 

Vryer, Dog Bly 
Beset 

• Op 'n konferensie van mims-
ters van buitelandse sake van 
Amerika, Frankryk en B rittanje 
is besluit op 'n beleid van her
opname van ' Duitsland in die 
Europese gemeenskap. D ie be
settingstatuut sal deur ampte
nare bestudeer word en bulle 
sal aanbeveel watter stappe ge
doen kan word om Duitsland 
van die beheermaatreels gelei
delik te bevry. Daar word egter 
verklaar dat die besettings
grondslag gehandhaaf sal moet 
word omdat vre<lesluit ing met 
Duitsla nd onmoon tlik gewor<l 
het weens <lie verdeling van die 
land. 

. 
, 

Sowjet-Vriende Reik 
Verklaring Uit 

Vasberadenheid om voort te gaan met die , belangrike 
taak" wat by hom · ten doel gestel bet, word bevestig in 'n 
verklaring wat deur die Suid-Afrikaanse Vereniging vir 
Vrede en Vriendskap met die Sowjet-Unie uitgereik is. 

Hierdie taak is om vriend
skaplike, handels- en diploma
tieke betrekkinge tussen die 
Unie en Sowjet-Rusland daar te 
stel, belangste!Jing vir, en 'n be
grip van Sowjet-kultuur gaande 
te maak, en om die bestudering 
van sosiale ekonomiese en ander 
aspekte van die !ewe in Rusland 
tc bevorder. ,Ons glo dat die 
werk van ons vereniging sal 
help om die gevaar van oorlog 
tc bekamp en sal bydra tot 
beter verhoudings tussen ons 
land en die Sowjet-Unie." 

In verband met die bedry
w ighede van die veremgmg 
word gese dat hy vergaderings 
organiseer en lesings, rolprent
vertonings en gesellighede hou 
om sy doelstellings te bevorder. 

,Die Suid-Afrikaanse Vereni
ging vir Vrede en Vriendskap 
met die Sowjet-Unie is 'n nie
po!itieke en nie-sektariese orga
nisasie", lui die verklaring. 'n 
Besluit wat hierdie doelstellings 
herbevestig, is eenparig aange
neem tydens die vercniging se 
jongste vergadering op 9 Mei in 

Johannesburg. 
As beskermhere van die ver

eniging word die name aangegee 
van sen. S. J. Smith, sen. H . M . 
Basner, oud-sen. R. H. Hender
son, mev. M. Ballinger, L.V., 
mnr. Arthur Barlow, L.V., mnr. 
A. Hepple, L.V., biskop S. W. 
Lavis, aartsdeken R. A. H . 
Urquhart, kanunnik F. W 
Hulme, eerw. A. W. Blaxall 
eerw. D. C. Thompson, mev. N 
Lester, dr. Wulf Sachs, mnr. H 
J. Hanson, K.C., mnre. Uys 
Krige, I. Glyn Thomas, A. Wan 
less, H. M. Scheier, M. A. Mill 
ncr en mev. Lavoipierre. 

Verenigings wat met die or 
ganisasie geaffilieer is, word 
aangegee as die Klerewerkers 
vakbond van Transvaal, die 
Tabakwerkersvakbond. D i e 
Vakbond van Snyers, die Vak 
bond van Wasserywerkers, die 
Vakbond van Werkers in die 
Voedsel- en Inmaakbedryf, die 
,Concession Stores en Allied 
worker's Union" en die 
Springbok Legion - Johannes 
burg. 

Hierdie bevinding word deur die kommissie van onder
soek na die sake van die Klerewerkersvakbond uitgespreek 
in sy verslag. 

Die Kommissie se dat by 
saamstem m et die bewering d at 
daar Kommunistiese invloed e 
binne die vakbond aan die werk 
was. Dat mnr. Sachs die fons 
et origo daarvan was, is ook nie 
weerspreek nie. 

die Min ister die reg moet he om 
ondersoek te laat instel as daar 
getuienis is dat 'n vakbond stry
dig handel met die belange van 
sy lede en so 'n vakbond ge
skrap kan word van die register 
van vakbonde indien die aan
klag gegrond blyk te wees. 

Appelhof Se Treinapartheid Is 
E.ensydig E~ Dus Ongeldig 

Dit ly ook geen twyfel dat Die 
K lerewerker, orgaan van die 
K lerewerkstersvakbond, mis
bruik was om Kommunistiese 
propaganda te versprei nie. D it 
lyk vir die Kommissie geen on
redelike gevolgtrekking om te 
se dat as daar aan die Sowjet
unie geraak word, mnr. E . S. 
Sachs, algemene sekretaris van 
die vakbond, opstandig is n ie. 

Die kommissie beveel aan dat 

Voor ts bevind die kommissie 
dat' dit onwenslik is dat vak
bonde met politieke partye ge
a ffileer word. In hierdie geva l, 
waar 80 persent va n die vak
bond se lede Afrikaanssprek end 
en nie onde rsteuners van die Ar
beiderspa rty is nie, is groot be
drae van die vereniging se fond
se gebruik vir politieke doelein
des. 

Volgens 'n uitspraak van 
die Appelhof eergister in 
Bloemfontein is die regulasie 
waardeur daar voorsiening 
vir apartheid tnssen rasse op 
Kaapse treine gemaak is, on
geldig. Die hof h et bevind 
dat die ma.atreel net teen die 
nie-blankes diskrimineer, ter
wyl blankes die reg het om 
enige plek op die trein te be
set. Soiets is strydig met die 
Spoorwegwet van 1922 wat 
'n treindiens vir aile rasse in
gestel bet. 

Die uitspra.a.k is gedoen na 

aanleiding van 'n toetssaak 
deur A. E. Abdurahman wat 
as lid van die versetkomitee 
teen apartheid in 1948 in 
Kaapstad veroordeel is. 

Die uitspraak van d ie Appel
hof lui dat aangesien die huidige 
regulasie voors iening m aak vir 
die plekreserver ing van slegs 
blnnkes dit ' n pa r tydige of on
gelyke beha ndeling van die rasse 
meebring, aangesien blankes die 
reg bet om enige deel van die 
trein t e gebruik, maar die n ie
blankes nie, en laasgenoem de 
aileen verv?lg k an word. 

Toe hierdie maatreel in 1948 
ingevoer is, het Die O.B. in sy 
uitgawe van 18 Augustus ge 
skryf: 

, Dit is egter ongelukkig da t 
<laar n ie ook waens uitsluitend 
vir n ie-bla nkes a fgesonder is 
n ie. Soos die toesta nd nou is 
sal blankes nog die reg he om 
tussen nie-blankes te ry, m et 
d ie gevolg dat die n ie-blanke 
ond er segregasie eintlik 'n be 
voorregting van die blanke 
s ien, wat dit na regte nie is 
nie.'' 




